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เพื่อการสอบ GAT, PAT, SMART-I, CU-TEP, 

CU-AAT, TU-GET, SAT, TOEIC, TOEFL 

และการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาทุกประเภท

เจาะลึกและติวเข้ม !
กลยุทธ์พิชิตข้อสอบ ERROR IDENTIFICATION

เคล็ดลับท�าคะแนนเต็ม แม้ไม่แม่นไวยากรณ์ !
มีข้อสอบพร้อมเฉลยและค�าอธิบายอย่างละเอียด !

อัปเดตล่าสุด  ! เนื้อหาเข้มข้น อ่านเข้าใจง่าย !
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ค� ำน� ำ

  	 หนังสือ “พิชิต ERROR IDENTIFICATION”	 เล่มนี้

เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู ้อ่านได้ฝึกฝนการท�าข้อสอบ

ชนิด	 Error	 Ident i f i ca t ion 	 ซึ่งเป็นข้อสอบรูปแบบหนึ่งที่

มักพบในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษา

ต่างๆ	รวมถึงข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อด้วย

	 จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ	 เทคนิคการท�าข้อสอบ	 Error	 Ident i f icat ion

โดยจะอธิบายขั้นตอนการท�า	 และวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบอย่างละเอียด	 โดยจะ

สอดแทรกหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จ�าเป็นต้องรู ้ส�าหรับการท�าข้อสอบข้อนั้นๆ

และเสริมแทรกหลักไวยากรณ์อื่นที่ เกี่ยวข้องไว้ด ้วย	 เพื่อให้ผู ้อ ่านได้เรียนรู ้และ

ทบทวนความรู ้หลักไวยากรณ์ของตนเองไปพร้อมกันโดยไม่รู ้สึกว่าถูกยัดเยียดจน

เกินไป	 นอกจากนี้	 การอธิบายขั้นตอนการท�าอย่างเป็นระบบและทวนซ�้าวิธีการท�า

แบบฝึกหัดทุกข้อยังช่วยให้ผู ้อ่านเกิดการฝังจ�าขั้นตอนเหล่านั้นและปฏิบัติตามโดย

อัตโนมัติ	ซึ่งจะช่วยให้ท�าข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น

	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากข้อสอบ	 Error	 Identification	 เป็นข้อสอบที่ใช้วัด

ความรู ้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง	 หลักไวยากรณ์ที่ปรากฏในหนังสือ

เล่มนี้จะเป็นหลักไวยากรณ์ที่มักออกสอบ	 ดังนั้น	 ผู ้อ่านจึงควรศึกษาหลักไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากต�าราหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์	 ที่จะช่วย

ทบทวนความรู ้ได้ประกอบด้วย

	 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน	 นักศึกษา	

หรือผู้ที่ต้องการฝึกฝนการท�าข้อสอบ	 Error	 Identif ication	 และขอให้ทุกท่านประสบ

ความส�าเร็จในการท�าข้อสอบตามที่ได้ตั้งใจไว้

ทักษิณา  ศรีประชา
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ข้อสอบ Error Identification

คืออะไร ?

PART

1
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ตัวอย่าง

  Error Identificat ion คือข้อสอบที่ใช้วัดความรู ้ความเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษา

อังกฤษของผู ้ท�าข้อสอบ ลักษณะโดยทั่วไปของข้อสอบชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค

ที่ประกอบด้วยค�า ส�านวน หรือวลี ที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อย่างน้อยหนึ่งแห่ง

เพื่อให้ผู ้ท�าข้อสอบระบุส่วนที่ผิดในประโยค

	 ค�ำตอบคอื	ขอ้	 3

	 	 เนื่องจากประธานของประโยคคอื	 Those	 (ซึง่ขยายความโดย	 relative	 clause	 :	who	 are

suffering	 from	 post-traumatic	 stress	 disorder)	 เป็นพหูพจน์	 ค�ากริยาที่ใชจ้ึงตอ้งเป็น

รูปพหูพจนด์ว้ย	 แต่	 is	 เป็นกริยารูปเอกพจนข์อง	 verb	 to	 be	 จึงเป็นส่วนที่ผดิหลกัไวยากรณ์

ในประโยคนี้

	 	 จากตวัอย่างนี้ 	 พบว่า	 Those	 ซึ่งเป็นค�าที่ขีดเสน้ใตน้ ัน้ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์เพราะ

สอดคลอ้งกบัค�ากริยา	 are	 ที่อยู่ในอนุประโยค	 who	 are	 suffering	 from	 post-traumatic	

stress	 disorder	 ที่ขยายประธานของประโยคหลกั	 และกริยา	 suffer	 ก็ใชก้บัค�าบุพบท	 from

ถูกตอ้งแลว้เช่นกนั	 นอกจากนี้ 	 at	 risk	 ก็เป็นบุพบทวลทีี่ตอ้งตามดว้ย	 of	 ซึ่งในประโยคตวัอย่าง

ก็ไดใ้หไ้วเ้ป็นขอ้สงัเกตแลว้

  ลักษณะข้อสอบ Error Identif ication แบบทั่ว ๆ ไปนี้ บางครั้งผู้ท�าข้อสอบอาจไม่

จ�าเป็นต้องรู ้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้งหมดอย่างแม่นย�าก็สามารถท�าได้ ด้วยการตัด

ต�าแหน่งที่ถูกต้องออกไป นอกจากลักษณะข้อสอบแบบทั่ว ๆ ไปแล้ว ในปัจจุบันมีการ

พัฒนาข้อสอบ Error Identification ในรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า Error Test 16 Choices

ซึ่งมักจะพบในข้อสอบ O-NET ข ้อสอบในลักษณะนี้ผู ้ที่ท�าข ้อสอบจ�าเป ็นต้องรู ้หลัก

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีจึงจะสามารถเลือกค�าตอบที่ถูกต้องได้

Direction:	 Read	 the	 following	 sentence	 and	 choose	 the	 underlined	 part	 that	 is	

grammatically	wrong.

  Those
1

	who	are	suffering	 from
2

	post-traumatic	stress	disorder	 is
3
	likely	at	risk

4
of	suicide.
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แบบฝึกหัดการท�าข้อสอบ

Error Identification
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แบบฝึกหัดที่ 1

ค�ำตอบคือ ข้อ 3

	 	 เนื่องจาก	 can	 เป็น	 modal	 verb	 สามารถใช้	 verb	 to	 be	 รูปเดิมตามได้เลยโดย

ไม่จ�าเป็นต้องมี	to	คั่น	(can	be)

  วิธีท�ำ	 เริ่มจากขั้นที่	 1	 คือหาประธานและกริยาหลักของประโยคให้ได้	 เนื่องจาก

ประโยคนี้เป็น	 compound	 sentence	 ซึ่งประกอบด้วยประโยค	 simple	 sentence

2	 ประโยคคือ	 Some	 babies	 are	 wise	 beyond	 their	 years	 และ	 (Some	 babies)

can	 to	 be	 moved	 to	 tears	 by	 their	 mother’s	 singing	 ซึ่งประโยคทั้งสองนี้เชื่อมด้วย

ค�าสันธาน	 :	 and	 เพื่อแสดงความสอดคล้องกัน	 ดังนั้น	 ประธานหลักของทั้งสองประโยค

จึงเป็นค�าเดียวกันคือ	Some	babies	

	 	 เมื่อพิจารณาค�ากริยาหลักของประโยคแรก	 คือ	 are	 ซึ่งเป็นรูปพหูพจน์ของ	 verb

to	 be	 ตามด้วยค�าคุณศัพท์	 wise	 และขยายความด้วยบุพบทวลี	 (prepositional	 phrase)	

beyond	 their	 years	 ส่วนค�ากริยาหลักของประโยคที่สองคือ	 can	 to	 be	 moved	 ซึ่งเป็น

passive	 voice	 เพราะมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย	 verb	 to	 be	 +	 (Verb	 3)	 เพื่อแสดงให้

เห็นว่าประธานของประโยคคือ	 Some	 babies	 เป็นผู้ถูกกระท�าให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจ

ซึ่งขยายความด้วย	 to	 tears	คือ	 (ซาบซึ้งใจ)	จนน�้าตาไหล	และ	by	 their	mother’s	singing	

คือด้วยการร้องเพลงของแม่

	 	 เมื่อได้ประธานและกริยาหลักของประโยคแล้ว	 ขั้นต่อไปคือดูส่วนที่ขีดเส้นใต้ว่าเป็น

ค�าชนิดใดและท�าหน้าที่อะไรในประโยค	 เราพบว่าค�าที่ขีดเส้นใต้ค�าแรกคือ	 Some	 babies	

เป็นประธานของประโยคแรกที่ประกอบด้วยค�านามทั่วไปรูปพหูพจน์	 babies	 และขยาย

ด้วย	 Some	 ซึ่งเป็นค�าก�ากับนามประเภทบอกปริมาณ	 เมื่อใช้น�าหน้าค�านามนับได้	 ค�านาม

นับได้ตัวนั้นจะต้องเป็นรูปพหูพจน์	ดังนั้น	Some	babies	ที่ขีดเส้นใต้ไว้จึงถูกต้องแล้ว

Direction: Read the following sentence and choose the underlined part that is 

grammatically wrong.

 Some babies
1

 are wise beyond
2

 their years and can to be
3

 moved
4

 to tears by 

their mother’s singing.
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  ตัวเลือกข้อที่สอง	 to	 be	 guilty	 เป็นกำรใช้	 to	 infinitive	 เพื่อท�ำหน้ำที่ขยำยควำม

กริยำ	 presume	 (ซึ่งในที่นี้มีรูป	 past	 participle	 หรือค�ำกริยำช่องที่	 3	 เพรำะเป็นประโยค	

passive	 voice)	 ซึ่งเป็นกำรใช้	 to	 infinitive	 แบบหนึ่งตำมหลักไวยำกรณ์ดังได้เคยอธิบำย

ไว้แล้วข้ำงต้น		ตัวเลือกข้อนี้จึงถูกต้องเช่นกัน

	 	 ตัวเลือกข้อที่สำม	 of	 เป็นค�ำบุพบทที่ใช้ร่วมกับค�ำคุณศัพท์	 guilty	 เป็นส�ำนวน

to	be	guilty	of	แปลว่ำ	มีควำมผิดฐำน	...	ซึ่งประโยคนี้ใช้ถูกต้องแล้ว

	 	 ตัวเลือกข้อสุดท้ำย	 do	 not	 caring	 เป็นกำรใช้ที่ผิดหลักไวยำกรณ์	 กำรสร้ำงรูป

ปฏิเสธของกริยำรูป	 ing	 หรือ	 gerund	 เมื่อน�ำมำใช้ต่อท้ำยค�ำบุพบทเช่นในประโยคนี้

เพียงแค่เติม	 not	 ข้ำงหน้ำค�ำกริยำที่เติม	 ing	 นั้นก็เพียงพอแล้ว	 ไม่ต้องมีค�ำกริยำช่วยใด

น�ำหน้ำเลย	
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Direction: Read the following sentences and choose the underlined parts that

   are grammatically wrong.

1  The Japaneses
A

 are
B

 renowned for
C

 their discipline
D

.

3  Keeping
A

our brains to be active
B

 throughout our lives can delay Alzheimer’s symptoms
C

  up to
D

 five years.

2  Childhood’s
A

 obesity can be prevented
B

 through
C

 proper diet
D

 and exercise.

4  Strategy games, as if
A

 Scrabble, euchre, chess, bridge, and the like
B

, are

 effective 
C

 in challenging 
D

 your brain.

5  Some
A

 tourist attractions, especially
B

 religious and government 
C

 locations have 

 their own dress code that tourists must to
D

 observe.

6  Whether or not
A

 GMOs or genetically modified organisms are
B

 harmful to us 

 will remain indecisive until
C

 definitive long term studies have completed 
D

.

7  The common misconception of evolution that humans came 
A

 from monkeys 

 are
B

 either from educators oversimplifying
C

 the truth or if the general population 
D

 

 got the wrong idea about the great apes.

 ตัวอย่างข้อสอบ Error Identification
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93 Emotional abuse in
A

 children has recently been discovered
B

 to the strongest 
C

 link with an increased risk of migraines later on in life
D

.

94 Emma Watson announced
A

 that she would to take
B

 a year off
C

 from
D

 acting to 

 focus on feminism.

95 Air India’s the longest
A

 all-women operated
B

 flight was executed on Tuesday
C

 to

 celebrate International Women’s Day
D

. 

96 Native Americans got upset
A

 by
B

 J.K. Rowling who had appropriated
C

 their 

 culture in her
D

 latest short story.

97 Amazon is going to
A

 debut its first daily live show over
B

 the Internet this

 coming
C

 Tuesday, expected
D

 to increase its fashion sales.

98 It is a good news
A

 for expats living
B

 in Korea that Seoul Global Center is now

 offering those who would like to be entrepreneurs a two-week
C

 business 

 start-up course, free of charge
D

.
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 99 More
A

 amphibians are reported to be killed
B

 by cyclists and pedestrians who 

  welcomed
C

 the government project of leisure facilities
D

 near rivers and streams.

100  It was ridiculous
A

 that an old lady at once
B

 asked me if she could walk through 
C

 the subway turnstile when 
D

 I tagged my metro card.
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เฉลยข้อสอบ

Error Identification

พร้อมค�าอธิบาย
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65 Sonia prefers beaches to
1

 mountains, so you may probable
2

 see her hanging
3

 around
4

 the beach rather than somewhere else.

 1. A. than B.  more than

  C.  rather than D.  over

 2. A. likely B.  possible

  C.  supposedly D.  probably

 3. A.  hangs B.  hung

  C.  hanged D.  hang

 4. A. in B.  at

  C.  on D.  out

66 Thierra is a
1
 math genius. She should have been killed

2
 today’s exam if she

  didn’t get into
3

 the car accident and couldn’t come to the class in time
4

. 

 1. A. the B. no

  C.  – D.  one

 2. A. should be killed B.  should have killed

  C.  should be killing D.  should have been killing

 3. A. got into B.  gotten into

  C.  got through D.  gotten through

 4. A. at time B.  on time

  C.  sometime D.  all the time
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เฉลยข้อสอบ

Error 16 Choices

พร้อมค�ำอธิบำย
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เกี่ยวกับผู ้เขียน

ชุติมา ล้อเรืองสิน (ครูปุ๊ก)

การศึกษา 

		 ปริญญาโท King’s College London

      M.Sc. International Marketing (Pass with Merit)

  ปริญญาตรี	 เกียรตินิยมอันดับ	1	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

		 	 	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน 

 • Assistant Auditor (External Auditor),

  PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

	 • Nestle Market Audit Executive (Internal Auditor), Nestlé Thailand

	 •	 ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ	สถาบัน	Perfect	Score

ปัจจุบัน 

 	 	 เจ้าของสถาบันกวดวิชา	Perfect	Score	ในย่านสามย่าน
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